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Ogłoszenie nr 540167637-N-2020 z dnia 04-09-2020 r.

Pionki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 578757-N-2020 

Data: 28/08/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny

67014001500000, ul. ul. Sienkiewicza  29, 26-670  Pionki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

486 121 866, e-mail e.lenartowicz-gebka@spzzozpionki.pl, faks 486 121 381. 

Adres strony internetowej (url): https://spzzozpionki.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy rękawic medycznych dla

potrzeb SPZZOZ w Pionkach, które podzielono na 2 części: zadanie nr 1: rękawice medyczne

jałowe, zadanie nr 2: rękawice medyczne niejałowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

oraz wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ –

Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3 do SIWZ – wzór

umowy. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: • Wykonawca

oferuje wyłącznie przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone w obowiązujących

przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach

medycznych (t. j. Dz. U. 2020, poz.186), zwłaszcza z uwzględnieniem wymagań w zakresie

jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dotyczących wyrobów medycznych
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dopuszczonych do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem. •

Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma

służyć, nie posiadający wad i nie obciążony prawami osób trzecich. • Produkty składające się na

przedmiot zamówienia a oferowane przez wykonawcę muszą posiadać dokumenty

dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w działalności

leczniczej podmiotów leczniczych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa - w tym

odpowiedni atest, świadectwo bądź certyfikat. • Muszą to być rękawice medyczne spełniające

wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz

wymagania jakościowe. • Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia kompletny z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć, nie posiadający wad i nie obciążony prawami osób trzecich. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy rękawic medycznych

dla potrzeb SPZZOZ w Pionkach, które podzielono na 3 części: zadanie nr 1: rękawice

medyczne jałowe, zadanie nr 2a: rękawice medyczne niejałowe lateksowe, zadanie nr 2b:

rękawice medyczne niejałowe nitrylowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz

wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ –

Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia (aktualny na dzień 03-09-2020r.)

oraz załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy. Szczegółowe wymagania związane z realizacją

przedmiotu zamówienia: • Wykonawca oferuje wyłącznie przedmiot zamówienia spełniający

wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z

dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2020, poz.186), zwłaszcza z

uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania

dotyczących wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem. • Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, nie posiadający wad i nie obciążony

prawami osób trzecich. • Produkty składające się na przedmiot zamówienia a oferowane przez

wykonawcę muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w działalności leczniczej podmiotów leczniczych zgodnie z

przeznaczeniem i przepisami prawa - w tym odpowiedni atest, świadectwo bądź certyfikat. •

Muszą to być rękawice medyczne spełniające wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami

prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe. • Wykonawca oferuje przedmiot

zamówienia kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, nie posiadający wad i nie

obciążony prawami osób trzecich. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-07, godzina: 11:30, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-09, godzina: 11:30, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 3) 

W ogłoszeniu jest: dotyczy: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa: zadanie nr 2: rękawice medyczne niejałowe 1) Krótki opis

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:rękawice

medyczne niejałowe/ diagnostyczne: lateksowe i nitrylowe 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33140000-3, 18424300-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 6 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin płatności 40,00 

W ogłoszeniu powinno być: dotyczy: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa: zadanie nr 2a: rękawice medyczne niejałowe lateksowe 1)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:rękawice medyczne niejałowe/ diagnostyczne: lateksowe 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33140000-3, 18424300-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 6 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin płatności 40,00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 
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Punkt: 3) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: dotyczy: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE

DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 3 Nazwa: zadanie nr 2b: rękawice medyczne

niejałowe nitrylowe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:rękawice medyczne niejałowe/ diagnostyczne: nitrylowe 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33140000-3, 18424300-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 6 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin płatności 40,00 


